
 

مستقل مزایای زیادی نظیر امروزه پکیج ها جزو تاسیسات مهم ساختمانی اند که نسبت به موتورخانه ها 

بودن و هزینه های پایین سرویس و تعمیرات دارند. اگر قصد  ا، مصرف انرژی پایین، کم جبودن واحدها

 منزل خود یا سرویس آن را دارید این مقاله را تا انتها بخوانید. تعمیر پکیج بوتان

 پکیج چیست؟

                                   
 ها جای آبگرمکن و موتورخانه ها را گرفته اند. پکیج                                                      

. پکیج ها بر وتورخانه ها و آبگرمکن ها را گرفته اندم مایشی هستند که این روزها جایپکیج ها ابزارهای گر

و اساس سوختی که مصرف می کنند به چهار دسته ی پکیج های گازی، پکیج گازوئیلی، پکیج دوگانه سوز 

پکیج های برقی طبقه بندی می شوند. از پکیج ها هم برای گرم کردن آب مصرفی و هم گرم کردن فضای 

 منزل استفاده می شود. پکیج ها به دلیل این که فضای کمتری اشغال می کنند پرکاربرد هستند.

 کدام مارک پکیج خوب است؟

یکی از  م پکیج گران و هم پکیج ارزان قیمت دارند.پکیج ها در بازار انواع بسیار زیادی دارند و تمام برندها ه

 پکیج های خوب و با کیفیت و پرطرفدار موجود در بازار پکیج های بوتان هستند.

گروه صنعتی بوتان یکی از کمپانی های معتبر و بزرگ در زمینه ی تولید لوازم و تاسیسات گرمایی هستند. 

تان، انتخابی مطمئن همیشه موفق بوده است. این شرکت با این شرکت یک  برند ایرانی است و با شعار  بو

توجه به کیفیت باالی قطعات محصوالت و استفاده از قطعات ایتالیایی تبدیل به یکی از شرکت های پر 



در زمینه ی انواع پکیج شده است.  می شود گفت پکیج بوتان یکی از گزینه های خوب برای خرید  فروش

 پکیج است.

د در بازار و انواع خارجی کیفیت باال و قیمت مناسبی دارند. های موجو ن نسبت به انواع پکیجتاپکیج های بو

  صورت آنالین مطلع شوید.ه شما می توانید هر لحظه که خواستید از  قیمت پکیج های بوتان  ب

ر بازار مزیت دیگر استفاده از قطعات ایتالیایی در ساخت محصوالت است و این قطعات یدکی  به راحتی د

 موجود هستند. در صورت نیاز به تعویض برخی قطعات، به راحتی می توانید قطعه ای جدید تهیه کنید. 

با خرید پکیج بوتان شما شاهد خدمات پس از فروش گسترده ای هستید. یعنی شما در هر شهری که 

یا سرویس آن  یج بوتانتعمیر پکهستید پس از خرید پکیج بوتان می توانید از یک سرویس کار ماهر برای 

 کمک بگیرید.

 ماهه دارند. 24محصوالت شرکت بوتان گارانتی های معتبر 

تعمیر اگر شما به طور مرتب سالی یک مرتبه اقدام به سرویس پکیج خود کنید به ندرت ممکن است نیاز به 

 داشته باشید. اما اگر پکیج ایرادی پیدا کرد چه کاری باید انجام داد؟ پکیج بوتان

 قبل از عیب یابی پکیج بهتر است کمی با قطعات اصلی آن آشنا شوید.

 قطعات پکیج:

 :برد کنترل

اصلی ترین قطعه ی پکیج همین برد کنترل است. این قطعه گزارشات را از حسگرهای پکیج می گیرد و 

ه، فیوز  و آی روی برد کنترل قطعاتی مثل رله، ترانس تغذی دستورات  الزم را به قطعات مجری صادر میکند.

 سی وجود دارد.

 :ها یا حسگرهای پکیجرسنسو

این سنسور ها سوئیچ فشار و ترموستات از جمله حسگرهای به کار رفته در ساختمان یک پکیج هستند. 

 گزارشات الزم را به برد کنترل می برند و چند نوع می باشند: سنسور گاز و دود، سنسور آب و سنسور برق

  قطعات مجری فرمان:

 جرا می کنند.ادستورات الزم رسیده از برد کنترل را  شامل پمپ، فن، شیر گاز و ... هستند که این قطعات



 قطعات مکانیکی:

بدون نیاز به دستور برد کنترل کار خود  شامل منبع انبساط، بلوک های برنجی و ... می باشند و  این قطعات

 را انجام می دهند.

 ی مثل شیر پر کن، شیر تخلیه، شیر اطمینان و ... نیز وجود دارد.در ساختمان یک پکیج قطعات دیگر

 از جمله مشکالت رایج پکیج ها:

                             

 پکیج ها مانند هر وسیله ی دیگری نیازمند سرویس ساالنه هستند.                                               

 عبارتند از:برخی از مشکالت رایج پکیج ها 

 ایجاد صداهای غیر عادی   

 گرم نکردن آب 

 نشتی آب 

 نشتی گاز و تولید بوی گاز 

 سرد و گرم شدن مداوم آب 

اگر پکیج شما هنگام کار کردن صداهایی بلندتر و غیرعادی تر از همیشه می دهد، ممکن است درون مخزن 

 آن حباب وجود داشته باشد.

یا سردتر از همیشه باشد، نشانه ی این است که ترموستات پکیج به  اگر آب خروجی از شیر آب خیلی داغ تر

 درستی کار نمیکند.

ممکن است در سیستم گرمایش آب آن مشکلی  ت اتوماتیک و مداوم خاموش می شوداگر پکیج شما به صور

وجود داشته باشد و سیستم ایمنی خودکار پکیج باعث خاموش شدن آن شود. از جمله ی این مشکالت 



تغییر در میزان جریان گاز، نوسان فشار آب، ایراداتی در ترموستات، نشتی در پکیج یا خراب شدن برد 

 کنترل هستند.

 هنگام خرابی پکیج چه کنیم؟

                                    

 .برای تعمیر پکیج حتما از افراد متخصص کمک بگیرید                                                 

پیدا کردید، حتما از  تعمیر پکیج بوتاناگر به هر دلیلی نیاز به  پکیج ها قطعات حساس و گران قیمتی دارند.

ر ماهر قبل از انجام هر کاری اقدام ایک تعمیر کار ماهر و با تجربه برای تعمیر آن کمک بگیرید. یک تعمیرک

به بررسی دقیق کد ارور یا همان کد خطای پکیج  میکند و سپس با استفاده از این کد ارور ایراد پکیج شما 

 را پیدا میکند.

وگ بصورت یک چراغ و  در پکیج های دیجیتال به صورت اعداد و ارقام خاصی کد ارور در پکیج های آنال

 روی صفحه ی نمایشگر ظاهر می شوند.

، فشار بار پکیج را کم کنید. یکی از اصلی ترین تعمیر پکیج بوتاندر صورت خرابی پکیج و قبل از اقدام به 

، کاهش فشار بار است. در صورت ایجاد پیدا کنید تعمیر پکیج بوتاندالیلی که  ممکن است شما نیاز به 

 هرگونه ایرادی در پکیج، ابتدا فشار بار را کنترل کنید. دقت کنید فشار بار کمتر از یک نباشد.

کن را که در زیر پکیج وجود ید.کافی است ابتدا قطعه ی شیر پراگر فشار بار کمتر از یک بود، آن را زیاد کن 

ین ولوم های رنگی را به صورت پالستیکی آبی یا مشکی رنگی دارد. ا دارد را پیدا کنید. این قطعه ولوم

 ادامه دهید. 1.5ساعتگرد بچرخانید و ای کار را تا رسیدن عقربه ی فشار به عدد  پاد

 پریز برق ورودی را با فاز متر کنترل کنید تا سالم باشد و جریان برق از آن عبور کند.



 بگیرید.در انتها با یک تعمیر کار ماهر تماس 

بر اساس خدماتی که انجام میگیرد متفاوت است. ممکن است پکیج شما یک  تعمیر پکیج بوتانتعرفه ی 

پکیج شما نیاز به  احتمال دارد  گاهی نیز مشکل جزئی داشته باشد و با یک بررسی جزئی تعمیر شود.

ی  شوند در این صورت هزینهتی تعویض بررسی و تعمیرات دقیق تری داشته باشد و حتی  نیاز باشد قطعا

 شما بیشتر خواهد شد. تعمیر پکیج بوتان

 تعمیر پکیج بوتان: سرویس و یک تعمیرکار خوب برای 

                                  
 حتما ساالنه پکیج خود را  سرویس کنید.                                                           

هستند و در تمام فصول سال از آنها استفاده می شود، نیاز به  یربرداپکیج ها ابزاری بسیار پرکجایی که  از آن

انه دارند. سرویس ساالنه  عمر مفید پکیج را افزایش میدهد  و حتی باعث می شود ایرادات یسرویس سال

 کار ماهر موارد زیر را  بررسی میکند: یک سرویس جزئی را سریعا برطرف کنیم.

  زداییرسوب 

 اسید شویی 

 کنترل فشار آب 

 کنترل عملکرد مدارهای گرمایشی و بهداشتی 

 رکوالسیونآزاد سازی محور پمپ سی 

 تنظیم شیر آب 

 تنظیم آب 

 کنترل عملکرد فن ها 



با توجه به حساسیت باالی پکیج ها باید از افراد متخصص برای سرویس و تعمیر آنها کمک گرفت. اگر شما 

محل کار یا محل زندگی خود دارید ما  تعمیر پکیج بوتانکنید و نیاز به  رز زندگی میدر استان تهران یا الب

 به شما کاراسان را پیشنهاد میکنیم.

 چرا کاراسان؟

در تهران و البرز است. تیم کاراسان از تعمیرکاران  تعمیر پکیج بوتان سرویس وکاراسان مکانی امن برای 

متخصص و با نهارتی تشکیل یافته است که در کمترین زمان و با مناسب ترین هزینه ها اقدام به تعمیر انواع 

نواع سرویس یا تعمیرات پکیج در تهران و البرز به اتعمیرکاران ماهر کاراسان ضمن انجام  پکیج ها میکنند.

 امه ی تعمیر نیز میدهند.شما ضمانت ن

                              
 کاراسان مکانی امن برای تعمیرات پکیج شما                                                      

 

عالوه بر این نیازی نیست برای انجام تعمیرات پکیج خود را به جایی ببرید. متخصصان کاراسان در منزل یا  

 محل کار شما پکیجتان را تعمیر میکنند.

در صورتی که پکیج شما نیاز به تعویض قطعه ای داشت، تعمیرکاران کاراسان از قطعات اصل و با کیفیتی 

 استفاده میکنند.

تعمیر س یا تعمیر پکیج بوتان در تهران و البرز بسیار مناسب است. می توان گفت هزینه ی هزینه ی سروی

 با کاراسان در مقایسه با سایر رقبا بسیار پایین تر است.پکیج بوتان 


